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BUPL Sydjylland ønsker at komme med følgende høringssvar vedr. Børne- og 
Familieudvalgets forslag til ny ressourcemodel for klubområdet i Vejle Kommune: 

 
Strategi og ressourcer hænger ikke sammen 

BUPL Sydjylland vil gerne anerkende Vejle Kommune for at have udarbejdet en klubstrategi 
med intentionen om at ”skabe de bedste klubtilbud for alle unge” i kommunen. Som det er 
beskrevet i strategien, er formålet med klubberne at tilbyde de unge i Vejle Kommune 
fællesskab og netværk, demokrati og medbestemmelse, livsmestring og dannelse samt 
oplevelser og aktiviteter i trygge rammer. Det lyder jo fantastisk –i hvert fald på papiret. 

BUPL Sydjylland er dog stærkt bekymret for, om den samlede økonomi, der er afsat til 
klubområdet, er tilstrækkelig til at omsætte intentionerne til virkelighed. Tværtimod frygter 
BUPL Sydjylland, at den foreslåede ressourcemodel samlet set vil betyde en forringelse af 
klubområdet i Vejle Kommune, og at den flere steder vil gøre det vanskeligt at tilbyde 
kommunens unge et kvalitetstilbud i fritiden. 

 
Man kan ikke få ’mere’ og ’flere’ for færre midler 

BUPL Sydjylland undrer sig over, at der fra politisk side ikke er prioriteret flere midler til at 
løfte den nye klubstrategi. Vejle Kommune ønsker et klubområde med høj kvalitet og 
attraktive aktiviteter. Desuden bygger strategien på en vision om, at der i fremtiden skal 
komme flere unge i kommunens klubtilbud. Det er simpelthen ikke muligt inden for en 
uændret økonomisk ramme både at styrke den indholdsmæssige kvalitet i tilbuddet og 
samtidig øge antallet af unge, der bruger det. Ydermere udhules den økonomiske ramme af, 
at der inden for den eksisterende økonomi skal etableres en helt ny klub i Nørup, hvilket en 
stor del af høringssvarene fra skolernes bestyrelser også påpeger. Et ekstra tilbud uden ekstra 
midler vil betyde en forringelse af den økonomiske tildeling til de eksisterende klubber. 

 
Grundtilskuddet rækker ikke til et værdifuldt fundament 

BUPL Sydjylland må - igen med kommunens klubstrategi in mente – undre sig over 
størrelsen af (og dermed ambitionerne med) det grundtilskud, der skal være ”grundpillen i 
den enkelte klubs økonomi”.  
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Med grundtilskuddet skal klubberne holde åbent to aftner om ugen i tre timer per klubaften. 
BUPL Sydjylland er bekymret for, om dette er timer nok til at være et reelt og attraktivt tilbud 
til kommunens unge. Ungdomsklubberne har en helt særlig mulighed for at arbejde med 
relationsdannelse og skabe meningsfulde og præstationsfrie fællesskaber. Dermed kan 
klubberne medvirke til at reducere den stigende mistrivsel blandt unge og forebygge negativ 
social udvikling. Ungdomsklubberne skal altså også ses som en forebyggende indsats, idet 
forskning viser, at gode fritidstilbud styrker de unges selvværd, mindsker fravær i skolen og 
reducerer risikoen for ungdomskriminalitet. Alt dette kræver dog, at der er tid til de unge, og 
at klubberne holder åbent, når de unge har behov for fællesskab og voksenkontakt. Desuden 
kræver det kvalificeret og uddannet personale at give de unge det rette med- og modspil, og 
vi kan i BUPL Sydjylland være bekymret for, om to aftner a tre timer om ugen er tilstrækkeligt 
attraktivt til at tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. 

BUPL Sydjylland er opmærksom på, at ovenstående åbningstider er det i ressourcemodellen 
fastlagte minimum, og at klubberne har mulighed for at holde åbent i flere dage. Men for flere 
klubber, som på nuværende tidspunkt har længere åbningstider, vil det blive særdeles 
vanskeligt at opretholde disse, når den samlede økonomi for nogle klubbers vedkommende 
bliver beskåret med over 50 procent! 

I grundtilskuddet er der desuden afsat 20.000 kr. årligt til drift, hvilket vel at mærke også 
dækker ”børne- og personaleudgifter”. Dette beløb svarer til 250 kroner per klubaften – i 
områder der potentielt har flere hundrede børn i målgruppen. Uanset hvor mange unge, der 
dukker op til klubaftenerne, er det meget få midler til at ”udvikle og tilbyde oplevelser og 
aktiviteter, der henvender sig til forskellige målgrupper i alderen fra 13-18” (citat fra 
klubstrategien). Og meget få midler til ovenikøbet at ”få flere unge til at komme i klubberne” 
(den vision, strategien bygger på). Beløbet er vel at mærke baseret på, at klubberne vælger 
den absolut minimale åbningstid – i modsat fald er midlerne per klubaften blot endnu færre. 

 
Flere problemer ved børnetalsreguleret økonomi 

BUPL Sydjylland er desuden bekymret i forhold til kommunens beregning af budgetter 
reguleret på baggrund af børnetal. Der vil være store udsving i, hvor mange unge de enkelte 
klubber reelt tiltrækker. Antallet af aktive unge kan være meget ulige fordelt og svinge 
betydeligt i forhold til det forholdsmæssige potentiale, der er i området. Desuden vil flere 
unge også vælge at ”pendle” mellem distrikterne, fx unge fra oplandsbyer som går i skole 
uden for deres lokalområde. Populære klubber, der lykkes med at tiltrække en stor del af 
områdets (og naboområdets/nabokommunens) unge – og således opfylder strategiens 
grundlæggende vision om at få flere unge ind i klubberne – vil altså have færre kroner per 
barn at gøre godt med end klubber, hvor fritidstilbuddet opfattes som mindre attraktivt. 

Desuden kan denne børnetalsregulerede økonomi komme til at ramme ekstra hårdt i tyndere 
befolkede lokalområder, som ikke har mange andre tilbud i form af fx sportsklubber og 
kulturtilbud, og hvor ungdomsklubben for nogle børn er eneste mulighed for fællesskab og 



 

voksenkontakt i fritiden. I disse områder spiller klubberne ofte en vigtig rolle for 
sammenhængskraften, og klubberne gør fx også en indsats i forhold til SSP-arbejde. Her vil 
reducerede åbningstider og mindre pædagogisk personale have særlig negativ betydning. 

I fald kommunen bibeholder denne udregningsmodel, vil BUPL Sydjylland gerne spørge ind 
til, hvor ofte disse børnetal bliver opdateret? Om kommunen løbende vil undersøge det reelle 
antal børn i klubberne? Og med hvilket varsel evt. ændringer i børnetallet vil udmønte sig i 
ændringer af budgettet for den enkelte klub?  

Til sidst vil BUPL Sydjylland gerne komme med en skarp kritik af, at denne beregningsmodel 
gør, at nogle klubber med kort varsel bliver beskåret voldsomt i tildelingen i forhold til deres 
nuværende budget – som tidligere skrevet nogle steder over 50 procent. For de klubber, det 
går ud over, er det et meget voldsomt indgreb i forhold til både medarbejdere og børn, og det 
vil kunne få alvorlige konsekvenser for det værdifulde pædagogiske arbejde, der er opbygget 
gennem en intensiv indsats og over længere tid. En så voldsom nedskæring på enkelt-
klubniveau kan ikke undgå at få konsekvenser for de unge, der benytter de berørte tilbud. 

 

Ungdomsklubber er afgørende for at sikre et attraktivt børne- og ungdomsliv, hvor 
meningsfulde aktiviteter, sociale fællesskaber og god voksenkontakt understøtter, at børn og 
unge udvikler sig til livsduelige, demokratiske samfundsborgere. BUPL Sydjylland må 
desværre konstatere, at der med den foreslåede ressourcemodel er et stykke vej fra strategi til 
virkelighed på klubområdet i Vejle Kommune. Ressourcerne er der simpelthen ikke i 
tilstrækkeligt omfang til at opfylde målsætningerne. 

 

Med venlig hilsen  

 

Ulla Koustrup 
Formand 
BUPL Sydjylland


